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QUÈ PASSA A PARTIR DEL 21? 

Dimarts 16 vam tenir reunió de la Mesa General de Negociació, per negociar alguns dels 
elements pendents de cara a procés de reincorporació. 

SITUACIÓ DESPRÉS DEL 21 DE JUNY (FINAL DE L’ESTAT D’ALARMA) 

CCOO vam demanar clarificar fins quina data es mantenen els diferents acords negociats de 
teletreball, flexibilitat, permisos... a la finalització de l’estat d’alarma.  S’ha concretat que es 
mantindrà la situació pactada fins al 21 de setembre. 

DIES DE PERMÍS DE 2020 UTILITZABLES DINS EL 2021 

Es va plantejar negociar una fórmula per no perdre dies d’assumptes personals que no es 
puguin realitzar aquest any.  Finalment els representants sindicals majoritàriament hem 
concretat la proposta següent que pensem que és acceptable per part de l’Ajuntament. 

 Es podran gaudir fins a 4 dies (indiferentment siguin vacances, AAPP o dies 
d’antiguitat) no exhaurits de 2020 fins al 30/06/2021.   En cas de denegació d’algun 
d’aquests 4 dies es farà una pròrroga fins al 31/12/2021 per poder-los fer. 

APERTURA DE TARDES D’ESTIU A LES REGIDORIES DE DISTRICTE 

L’Ajuntament va expressar la voluntat d’obrir les regidories durant els mesos d’estiu (juny-
juliol) modificant el calendari pactat.  Des de la part sindical vam valorar que una modificació 
no era el més adient i es va concretar que, de forma excepcional,  es podrien obrir durant el 
mes de Juny, de forma voluntària i retribuïda com serveis extraordinaris. 

TELETREBALL I TORNS PRESENCIALS 

Es va comentar la necessitat de limitar l’activitat presencial, i respectar el criteri de prioritat 
del teletreball.  Els torns presencials han de ser per necessitats reals i no per automatisme o 
per fer imatge que estem treballant.  Encara el més important ha de ser la prevenció. 

Us recordem que vam pactar tot un seguit de drets de flexibilitat i permisos especials per 
la COVID-19, i que per poder-los concretar a més de parlar amb el vostre departament, heu 
de demanar-los a través del portal de l’empleat. 

 

 

 

 

E 731,05 € C2 807,76 € C1 894,55 € A2 1.105,30 € A1 1.352,08 €
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